COMUNICAT

Referitor la: Procedura privind selecţia elevilor de clasa a IV-a pentru

Centrul de Excelenţă în Matematică- Bucureşti

Inspectoratul Școlar al Municipiului București şi Centrul de
Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti vor continua în anul şcolar 2017-2018 parteneriatul
privind organizarea şi desfăşurarea
Centrului de Excelență
în
Matematică-Bucureşti.
Activităţile centrului se vor organiza la Colegiul Național “Spiru Haret”
și vor debuta în data de 20 ianuarie 2018.
Pregătirea elevilor se va derula timp de 15 săptămâni, în zilele de
sâmbătă/duminică, câte 4 ore/zi.
Pentru elevii claselor a IV-a sunt rezervate 50 de locuri la nivelul
Municipiului Bucureşti.
Selecţia acestor elevi va fi realizată prin susţinerea unei probe de
evaluare scrisă organizată în data de 22 noiembrie 2017 cu subiect unic
pe Bucureşti.
Activităţi corespunzătoare selecţiei:
1. Constituirea comisiei municipiului Bucureşti la nivelul ISMB
Termen- 02 noiembrie 2017
2. Informarea cadrelor didactice care predau la clasele a IV-a;
Termen- 07 noiembrie 2017
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3.Informarea elevilor de clasa a IV-a și a părinților acestora;
Termen: 10 noiembrie 2017
4.Înscrierea elevilor la secretariatele unităţilor de învăţământ de
provenienţă;
Termen: 16 noiembrie 2017
5. Afișarea listelor cu elevii înscriși pentru susţinerea probei la nivelul
unităţii şcolare;
Termen: 17 noiembrie 2017
6. Constituirea comisiilor de organizare a concursului, de evaluare a
lucrărilor scrise şi de rezolvare a eventualelor contestaţii;
Termen: 20 noiembrie 2017
7. Ziua de concurs la nivelul unităţii şcolare –

22 noiembrie 2017

În dimineaţa zilei de concurs, la ora 8.30, inspectorii şcolari pentru
învăţământ primar de la sectoarele 1-6 vor transmite electronic către
unitațile școlare varianta de subiect extrasă.
Directorii unităţilor de învăţământ vor prelua de pe adresa de e-mail
a unităţii şcolare varianta cu subiectele pentru proba de evaluare scrisă.
Proba de evaluare se va desfăşura în intervalul orar: 9.00-10.30.
Asistenţa la clase va fi realizată de către învățătorii claselor I-III,
respectiv claselor pregătitoare, având în vedere ca programul şcolii de la
celelalte clase să nu fie perturbat.
În sălile de concurs elevii vor fi aşezaţi în ordine alfabetică, la
nivelul şcolii. Redactarea lucrărilor se va realiza pe foi tipizate- aceleaşi
pentru toţi elevii unităţii de învăţământ. Secretizarea foilor de concurs se va
face după modelul lucrărilor de la examenele naționale.
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Evaluarea lucrărilor elevilor va fi realizată de către învățătorii claselor
a IV-a în perioada 22-23 noiembrie 2017 astfel:
- Inspectorul pentru învăţământul primar va nominaliza la nivelul
sectorului un centru zonal de evaluare. Fiecare lucrare va fi evaluată
de către două cadre didactice.
- Toate lucrările din unitatea de învăţământ vor fi amestecate şi
numerotate de la 1 la n, în unitatea de învăţământ unde se realizează
evaluarea şi împărţite pe seturi de lucrări, astfel încât fiecare lucrare
să fie evaluată de câte 2 evaluatori. Nota finală va fi media punctajelor
acordate de cei 2 evaluatori.
8. Afișarea rezultatelor pe 24 noiembrie 2017, ora 12.00, iar
înregistrarea în unitate a eventualelor contestații se va realiza în aceeaşi
zi, până la ora 16.00 (la unităţile de învăţământ de provenienţă).

9. Afișarea şi comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea
contestațiilor se vor realiza în data de 28 noiembrie 2017, până în ora
16.00 (la unităţile de învăţământ de provenienţă) .
Criterii de calificare:
 ierarhizarea
în ordinea descrescătoare a punctajelor, la nivelul
centralizării rezultatelor pe municipiu, în limita a 50 de locuri;
Inspectorii școlari pentru învățământul primar de la sectoarele 1-6 vor fi
responsabili cu monitorizarea modului în care va fi implementată procedura
de selecție a elevilor pentru Centrul de Excelență.
Precizări finale:
Pentru anul şcolar
2017-2018,
ISMB îşi rezervă dreptul să
organizeze periodic evaluări interne sau externe prin care se vor ierarhiza
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elevii în funcţie de performanţe şi va stabili un interval de timp la care, în
urma unor criterii de clasificare, ultimii 6 clasaţi eliberează locurile şi vor fi
invitaţi corespunzător alţi 6 elevi , în ordinea descrescătoare a punctajelor
obţinute.
Elaborarea subiectelor se va realiza la nivelul unei comisii stabilite
de către ISMB.
Comisia municipală îşi rezervă dreptul de a solicita lucrări scrise ale
elevilor de la centrele zonale de evaluare , prin sondaj, în vederea verificării
corectitudinii evaluării.
În cazul în care se constată nereguli în centrul de concurs,
în etapa de organizare sau cea de evaluare, Comisia Municipală va lua
toate măsurile necesare corectării situaţiilor neconforme , măsuri ce
pot conduce până la pierderea dreptului de calificare a tuturor elevilor
din unitatea respectivă.
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